
W 
Regionie 
Śląsko-Dą-
browskim 
dużą zmia-
ną w stosun-

ku do poprzednich lat będzie 
wielki związkowy piknik. Organi-
zowane w przededniu powstania 
„Solidarności” pikniki stały się 
już tradycją Śląsko-Dąbrowskiej 
„S”. Do tej pory imprezy miały 
jednak półotwarty charakter. 
Dostać się można było na nie 
tylko dzięki zaproszeniom, 
których ilość była ograniczona. 
W tym roku każdy związkowiec 
może jednak kupić zaproszenie 
i bawić się na tej wyjątkowej 
imprezie, która 29 sierpnia od-
będzie się na gliwickim kąpie-
lisku Czechowice. 

I nasi związkowcy chętnie 
z tej możliwości korzystają. 
Chęć zabawy zgłosiło już ok. 
3,5 tys. osób! Przypominamy 
więc, że bramy kąpieliska będą 
otwarte dla gości już od rana. 
Z największych miast regionu 
do Czechowic kursować będą 
bezpłatne związkowe autobusy. 
Szczegóły dotyczące transpor-
tu będą przekazywane zainte-
resowanym komisjom już w 
następnym tygodniu. 

Piknik będzie wstępem przed 
obchodami rocznicy podpisania 
Porozumienia Jastrzębskiego. 
Coraz prawdopodobniejsze jest, 
że 3 września na Śląsk przyjedzie 
prezydent Lech Kaczyński. Już 

kilka miesięcy temu podczas 
wizyty w Jastrzębiu Zdroju 
zapowiedział to obecny szef 
prezydenckiej kancelarii Wła-
dysław Stasiak. Również ostatnie 
sygnały płynące z prezydenckiej 
kancelarii potwierdzają obec-
ność Lecha Kaczyńskiego na 
tych uroczystościach. 

Kilka dni wcześniej powsta-
nie „Solidarności” świętowane 

będzie w Gdańsku. Główne 
pytanie ostatnich dni brzmi: 
czy obok siebie staną wtedy 
Lech Kaczyński i Lech Wałęsa? 
Obecny prezydent w jednym z 
wywiadów wyraził niedawno 
chęć wspólnego świętowania 
30. rocznicy. Władysław Stasiak 
dopowiedział wkrótce, że „ofer-
ta” ta dotyczy również tegorocz-
nych obchodów. Lech Wałęsa 

propozycję wstępnie przyjął, 
jak zwykle jednak nie omiesz-
kał negatywnie ocenić intencji 
Lecha Kaczyńskiego. 

Bez względu jednak na to, 
czy prezydenci będą 31 sierpnia 
wspólnie świętować powstanie 
naszego Związku, pewne jest, 
że tegoroczne obchody nie 
będą miały spektakularnego 
przebiegu. „Solidarność” siły 
i środki szykuje na przyszły rok, 
kiedy to przypadnie okrągła 30. 
rocznica powstania związku. 
Jak co roku jednak na terenie 
Stoczni Gdańskiej odbędzie 
się koncert. Tym razem gwiaz-
dą będzie Ennio Morricone, 
który 30 sierpnia wystąpi na 
olbrzymiej scenie wspólnie z 
węgierską orkiestrą symfonicz-
ną oraz Chórem Akademickim 
Uniwersytetu Gdańskiego. 

WOJCIECH GUMUŁKA
O ROCZNICY POWSTANIA
„SOLIDARNOŚCI” CZYTAJ TEŻ
NA STR. 3

16 mln zł
prawie taką kwotę 

niewypłaconych 
wynagrodzeń ujawnili 

inspektorzy PIP 
w wyniku kontroli fi rm 

w naszym regionie
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Bogdan Biś:  Jaka była szkodliwość
mojego czynu, skoro występowałem 
w imieniu milionów pracowników?
W REGIONIE » STRONA 4

Dariusz Niebudek: Zawsze
z przyjemnością pojawiam się
na związkowych imprezach.
W REGIONIE » STRONA 8

530 zawodników z 12 kra-
jów stanęło na starcie 15. 
Maratonu Solidarności. 
To jedna z najstarszych 
imprez sportowych orga-
nizowanych przez NSZZ 
„Solidarność”. 

Jego historia sięga 1981 
r. kiedy był to wyścig na 
dystansie półmaratonu. 
Od 1995  r .  uczestnicy 
wyścigu rywalizują na 
pełnym maratońskim dy-
stansie: 42 km i 195 m. W 

tym roku bieg rozpoczy-
nał się w Gdyni pod po-
mnikiem Ofiar Grudnia, a 
kończył się pod fontanną 
Neptuna na gdańskiej sta-
rówce. Najszybciej ukoń-
czył go Karol Rzeszewicz 
z Zantyru Sztum w cza-
sie 2:20:22.  Wśród pań 
najszybsza była Arleta 
Meloch. 

Pierwszy bieg na tra-
sie z Gdańska do Gdyni 
przeprowadzono w 1981 

roku. Wzięło w nim udział 
ponad 500 osób. Rok póź-
niej, w okresie stanu wo-
jennego, kilkanaście osób 
pokonało trasę bez sę-
dziów.  W latach 1983-
1989 zawodów nie orga-
nizowano. Wznowiono je 
w 1989 roku i  do 1994 
odbywały się na dystan-
sie półmaratonu.

W miniony weekend 
rozegrano jeszcze jedną 
r e n o m o w a n ą  i m p r e z ę 

sportową pod patrona-
tem naszego związku. 
Zwycięzcą punktowym 
XIX Międzynarodowego 
Festiwalu Brydża Spor-
towego „Sol idarność” , 
który z udziałem ponad 
pół tysiąca zawodniczek 
i zawodników odbywał się 
w Słupsku, został Ceza-
ry Balicki z Sygnity AZS 
P o l i t e c h n i k a  I  W r o c -
ław. 

WG

14 sierpnia pod Pomni-
kiem Żołnierza Polskiego 
na katowickim os. Pade-
rewskiego odbyły się wo-
jewódzkie obchody Święta 
Wojska Polskiego.

W uroczystości uczest-
niczyli przewodniczący 
Śląsko–Dąbrowskiej „So-
l idarności” Piotr Duda 
oraz wiceprzewodniczący 
Ryszard Drabek. Obecni 
byli też m. in. wicemar-
szałek Senatu Krystyna 
Bochenek, wojewoda Zyg-
munt Łukaszczyk i prezy-
dent Katowic Piotr Uszok, 
a także weterani wojenni, 
parlamentarzyści i samo-
rządowcy. 

W czasie uroczystości 
odprawiono mszę polową. 
Złożono wieńce i kwiaty 
pod pomnikiem, wręczono 
także akty mianowania na 
wyższe stopnie wojsko-
we. Odznaczono wetera-

nów wojennych, żołnierzy 
w czynnej służbie i insty-
tucje zasłużone dla wojska. 
Przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności” 
Piotr Duda odznaczony 
został złotym medalem 
„Za zasługi dla obronno-
ści kraju”. 

Święto Wojska Polskiego 
obchodzone jest 15 sierp-
nia i  upamiętnia jedno 
z największych zwycięstw 
oręża polskiego odniesio-
ne w Bitwie Warszawskiej 
1920 roku nad Rosja So-
wiecką. Cud nad Wisłą 
został przez historyków 
uznany za jedną z 18 naj-
ważniejszych dla świata 
bitew.  Polskie  zwycię-
stwo uchroniło odradza-
jącą się Rzeczypospolitą 
przed utratą niepodległości 
i powstrzymała marsz re-
wolucji przez Europę. 

RED.

Jeden z plakatów składający się na wystawę Odyseja ku Demo-
kracji, przygotowanej przez Europeskie Centrum Solidarności z 
okazji rocznicy powstania Związku. Na dole Lech Wałęsa z Czesła-
wem Miłoszem na związkowym spotkaniu w 1980 r.

Szef regionu odznaczony 
za zasługi dla obronności

Foto: internet

foto: Janusz Pilszak, www.europerspektywy.eu

Piotr Duda odbiera medal z rąk szefa Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego płk. Zbigniewa Piątka

Sportowe patronaty „Solidarności”

Najbliższe dni to tradycyjnie dla związkowców czas świętowania 
rocznicy powstania „Solidarności”.

Sierpniowo-wrześniowy
jubileusz Związku

Tegoroczne 
obchody nie 
będą miały 
spektakularnego 
przebiegu. 
„Solidarność” siły
i środki szykuje na 
przyszły rok.

 Maratończycy na ulicach Trójmiasta

Foto: Paw
eł G

lanert



Z  D RU G I E J  S T R O N Y Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 19.08.2009 |  Nr 33/2009  www.solidarnosc-kat.pl2

INNI napisali

TRZY pytania
Piotr Duda, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”  

Na nowych rozwiązaniach wszyscy zyskająkończy w Polsce Internet. Za symbolicz-
ną datę początku sieci w Polsce uznaje się 
datę 17 sierpnia 1991 r., kiedy to z baraku 
stojącego przy ul. Hożej w Warszawie Rafał 
Pietrak, pracownik Wydziału Fizyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego, wysłał e-maila do 
swojego kolegi Jana Sorensena. Ten znaj-
dował się na Uniwersytecie w Kopenhadze. 
Szybkość połączenia wynosiła 9600 bps 
(bity na sekundę). E-mail doszedł. Począt-
kowo dostęp do sieci miało w Polsce ok. 
100 komputerów. Dziś z internetu korzysta 
w naszym kraju blisko 14 mln osób. 

LICZBA tygodnia

18 lat
Kilka dni temu prasa doniosła o planach 
Platformy Obywatelskiej dotyczących 
zmiany ustawy o związkach zawodo-
wych. Chodzi o podniesienie progu re-
prezentatywności…

– Prawda jest taka, że to nie jest ich 
pomysł. Publicznie apelowałem o takie 
zmiany w prawie już półtora roku temu. 
Więc politycy Ameryki teraz żadnej nie 
odkrywają. Szkoda tylko, że skoro taki 
projekt jest przygotowywany, to nikt 
z polityków nie odezwał się póki co, 
by skonsultować ewentualne zmiany 
z najbardziej zainteresowanymi, czyli 
związkami. Tak czy siak, zmiany są nie-
zbędne. Nie powinno być tak, że rząd 
czy pracodawcy rozmawiają z małymi, 
niereprezentatywnymi organizacjami. 
To szkodzi i załogom, i fi rmom. Musi 
być jasno określone, kto jest liczącym 
się partnerem w dialogu społecznym. 
Co nie znaczy, że chcemy utrudniać za-
kładanie organizacji związkowych. To 
konstytucyjne prawo, którego nie wolno 
naruszać. Tak jak jednak w przypadku 
partii politycznych, gdzie tylko najsil-

niejsze dostają dofi nansowanie czy mogą 
wejść do parlamentu, tak i tu powinno 
się stworzyć pewnego rodzaju progi. 
Tylko najsilniejsze związki powinny mieć 
prawo do oddelegowań czy negocjacji 
na poziomie zakładu czy kraju. 
PO proponuje podnieść poziom repre-
zentatywności do ok. 30 proc. załogi. 
To dobry pomysł? 

– Nie wiem skąd wzięli akurat taką 
liczbę. Chyba po to, by później zejść w 
negocjacjach zapisów ustawy. Dla nas 
ważne jest, by nowa komisja miała czas 
na nabranie sił. Niech to będzie np. pół 
roku, w czasie którego z 10–osobowe-
go związku musi się rozwinąć w silną 
organizację. Inne zasady powinny być 

opracowane dla organizacji, które są 
reprezentatywne na szczeblu krajo-
wym – „Solidarności” czy OPZZ. Takie 
związki z definicji są wyposażone w 
ekspertów, szkolenia, możliwości pro-
mocyjne. Dla nich zapisy ustawy po-
winny być inne. 
Brzmi to tak, jakby na nowych rozwią-
zaniach wszyscy mieli zyskać…

– Tak! Zyskają pracodawcy, bo będą 
negocjować tylko z profesjonalnymi 
i odpowiedzialnymi związkami, nad 
którymi jakby co czuwa struktura nad-
rzędna, która w razie czego może komisję 
zdyscyplinować. Zyska załoga, bo będzie 
reprezentowana przez silny związek. Po-
prawi się dialog społeczny, zarówno na 
szczeblu zakładu pracy, jak i krajowym. 
Stracić mogą jedynie pseudodziałacze, 
dla których szczytem możliwości jest 
kierowanie 10–osobowym związkiem, 
którym zależy przede wszystkim na 
własnych przywilejach. Oni w zakładzie 
bardziej przeszkadzają niż pomagają. Ale 
nimi nie trzeba się przejmować.

WG

Musi być jasno okre-
ślone, kto jest liczą-
cym się partnerem 
w dialogu społecznym.

Już PO 
związkach?

P
latforma chce zmniejszyć liczbę 
związków zawodowych w za-
kładach pracy. Ale na radykalne 

ograniczenie praw związkowych w tej 
kadencji Sejmu nie ma szans 

„Gazeta” dowiedziała się, że PO 
przygotowuje nowelizację ustawy 
o związkach zawodowych. To ma być 
pierwszy krok do ograniczenia praw 
związkowych. – Chcemy podnieść 
próg reprezentatywności dla związków 
zawodowych – mówi nam szef klubu 
PO Zbigniew Chlebowski.

Zgodnie z Kodeksem pracy partne-
rem dla pracodawcy są związki, które 
zrzeszają co najmniej 10 proc. załogi, 
a jeżeli należą do centrali związkowej, 
czyli „Solidarności”, OPZZ lub Forum 
Związków Zawodowych – 7 proc.

– W fi rmach działa dziś po kilka-
naście związków. Pracodawca musi 
rozmawiać ze wszystkimi. A Sierpień 
‚80, który nie jest związkiem repre-
zentatywnym, może wywrócić każde 
rokowania. Gdy podniesiemy próg 
reprezentatywności do 25–33 proc., 
będziemy mieć w fi rmie trzy–cztery 
związki – mówi Chlebowski. – Z jednej 
strony ograniczamy liczbę związków, 
a z drugiej ułatwiamy negocjacje praco-
dawców z pracownikami – dodaje.

Nowelizację ustawy związkowej 
przygotowuje śląski poseł PO Jarosław 
Pięta. – W ciągu kilku tygodni przed-
stawię konkretne rozwiązania – mówi 
„Gazecie”. Pytany, czy nie obawia się, 
że związkom będzie trudno zebrać 
25–33–proc. poparcie w zakładach, 
Pięta odpowiada: – Związki będą 
mogły się blokować i w ten sposób 
szukać poparcia. Trzeba iść w takim 
kierunku, żeby to związki zawodowe 
dogadywały się w zakładach pracy, a 
nie jak teraz licytowały, chcąc popisać 
się przed pracownikami.

Plany ograniczenia liczby związ-
ków popierają szefowie central związ-

kowych. (..) – Rozmawialiśmy już 
o podniesieniu progu reprezentatyw-
ności na posiedzeniu prezydium Ko-
misji Trójstronnej, ale żadne decyzje 
nie zapadły – mówi szef „Solidarno-
ści” Janusz Śniadek. – Taki krok jest 
w interesie dialogu społecznego, bo 
dziś mały związek może zablokować 
negocjacje. Ale próg ok. 30 proc. jest 
zdecydowanie za wysoki.
» www.wyborcza.pl, 13 sierpnia 2009, 

Renata Grochal

Dzień wolny
za 15 sierpnia

W tym roku Święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny przypada w 
sobotę. Pracodawcy muszą więc udzie-
lić innego dnia wolnego tym pracow-
nikom, którzy w sobotę mają wolne. 
Każde święto przypadające w innym 
dniu niż niedziela obniża bowiem wy-
miar czasu pracy o osiem godzin. Gdy 
wypada w dzień pracy fi rmy, wówczas 
pracownicy mają wolne. Jeśli przypada 
w sobotę lub inny wolny dzień pracow-
nika wynikający z pięciodniowego ty-
godnia pracy, pracodawca musi udzielić 
mu wolnego w inny dzień.

Wymiaru czasu pracy nie obni-
ży natomiast święto wypadające w 
niedzielę. W zamian fi rma nie musi 
udzielać pracownikom innego dnia 
wolnego od pracy.

W przypadku osób zatrudnionych 
na część etatu każde święto przypa-
dające w innym dniu niż niedziela 
obniża wymiar ich czasu pracy nie o 
osiem godzin, ale proporcjonalnie do 
części etatu na jakim pracują.

Firma musi udzielić innego dnia 
wolnego za 15 sierpnia do końca okre-
su rozliczeniowego czasu pracy (czyli 
np. do końca sierpnia, jeśli pracodaw-
cę obowiązuję jednomiesięczny okres 
rozliczeniowy).

» Gazeta Prawna, 14 sierpnia 2009, 
Łukasz Guza

Może nam brak-
nąć pielęgniarek
i położnych

Możliwe, że już niebawem zabraknie 
pielęgniarek i położnych, bo dziew-
czyny nie chcą studiować tych kie-
runków. Tymczasem analitycy rynku 
pracy alarmują: takie specjalistki będą 
coraz bardziej poszukiwane! 

O indeksy Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego zawsze – niezależnie od 
kierunku – walczyło wielu kandyda-
tów. Dlatego, gdy w zeszłym roku po 
raz pierwszy trzeba było ogłosić II nabór 
na pielęgniarstwie, uczelnia była mocno 
zaniepokojona. Wszyscy podkreślali, że 
na spadek popularności kierunku wpływ 
miała fala strajków pielęgniarek, rozcza-
rowanych niskimi zarobkami, z punktem 
kulminacyjnym w białym miasteczku pod 
kancelarią premiera. W tym roku ŚUM 
znów prowadzi rekrutację uzupełniają-
cą na pielęgniarstwo, a jakby tego było 
mało – także na położnictwo.

– To zawody trudne, tylko dla ludzi z 
powołaniem, ale mimo to dające wiele 
satysfakcji. Myślę, że jedynym hamul-
cem, który powstrzymuje dziewczyny 
z pasją przed ich wyborem, są właśnie 
niskie zarobki. Przecież pielęgniarka czy 
położna będzie także matką i żoną, która 
musi utrzymać rodzinę – mówi prof. 
Violetta Skrzypulec, dziekan Wydziału 
Opieki Zdrowotnej ŚUM. Jej zdaniem 
właśnie dlatego wiele absolwentek ŚUM 
wybiera pracę za granicą, a polskie szpita-
le pustoszeją. Ale, jak twierdzą analitycy 
rynku pracy, pielęgniarki i absolwentów 
pokrewnych kierunków czeka świetlana 
przyszłość także w kraju. – Społeczeń-
stwo się starzeje, dlatego coraz bardziej 
będą poszukiwani specjaliści z branży 
medycznej, także rehabilitanci i opieku-
nowie osób starszych – mówi Agnieszka 
Dunaj, doradca zawodowy z biura karier 
Uniwersytetu Śląskiego.

» www.gazeta.pl, 18 sierpnia 2009, 
Magdalena Warchala

» 11 sierpnia (Katowice). Związkowcy 
przekazali we wtorek zarządowi Kompa-
nii Węglowej (KW) roboczy biznesplan dla 
zagrożonej likwidacją kopalni „Silesia”. 
Dokument przygotowała wynajęta przez związ-
ki fi rma konsultingowa. Ma on być podstawą do 
dalszych rozmów o ewentualnym przejęciu kopalni 
przez spółkę z udziałem pracowników i inwestora. 
Biznesplan zakłada dwa warianty – mniej i bar-
dziej optymistyczny. Różnią się przede wszystkim 
wielkością zatrudnienia. 

» 13 sierpnia (Warszawa). Państwowa 
Inspekcja Pracy rozpoczęła kontrole w fi r-
mach budowlanych. Mogą one objąć nawet 25 
tys. przedsiębiorstw. Przyczyną wzmożonego nad-
zoru są pogarszające się warunki pracy w tej bran-
ży oraz wzrastająca liczba wypadków śmiertelnych 
przy pracy (o 31 proc. w ciągu czterech ostatnich 
lat). W 2008 r. na placach budowy zginęły 122 
osoby. Tylko w I półroczu 2009 r. PIP wstrzymała 
prace na terenie 1,3 tys. placów budowy w związ-
ku ze stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia 
życia bądź zdrowia pracujących. Ponad 800 fi rm 
zostało ukaranych mandatami na łączną kwotę 
1,1 mln zł. Inspekcja złożyła 48 spraw do sądów 
grodzkich i cztery zawiadomienia do prokuratury 
o popełnieniu przestępstwa przez pracodawców.

» 18 sierpnia (Warszawa). Fundusz Stich-
ting Particulier Fonds Greenrights nie 
wpłacił w wymaganym terminie pieniędzy 
za stocznie w Gdyni i Szczecinie. Co to ozna-
cza dla stoczni? Wiele zależy od decyzji ministra 
skarbu. Komisja Europejska dała Polsce czas na 
sprzedaż stoczniowego majątku do końca sierp-
nia. Teoretycznie więc rząd mógłby dać tajemni-
czemu inwestorowi dodatkowe kilka-kilkanaście 
dni na dokonanie przelewu. Jeśli jednak termin 
nie zostanie wydłużony po raz kolejny, najbardziej 
prawdopodobnym rozwiązaniem będzie upadłość 
fi rmy. Ponadto premier Donald Tusk zapowiedział 
w lipcu, że jeśli sprzedaż stoczni nie zakończy 
się do końca sierpnia, stanowisko straci minister 
Grad. – Czeka nas upadłość, nie wierzę, że Agen-
cja Rozwoju Przemysłu znajdzie inwestora 
w ciągu dwóch tygodni – komentuje szef „Solidar-
ności” w Stoczni Gdynia Dariusz Adamski. 
A inne związki domagają się wręcz dymisji pre-
miera Tuska.
Przypomnijmy: początkowo pieniądze za stocznie 
miały wpłynąć do 21 lipca, ale fi rma poprosiła re-
sort skarbu o przesunięcie tego terminu właśnie do 
17 sierpnia. Powodem miał być list Szczecińskiego 
Stowarzyszenia Obrony Stoczni, w którym napisano 
m.in., że stocznia w Szczecinie mogła być „pralnią 
brudnych pieniędzy”. Fundusz zapewnił jednak, że 
nie zamierza wycofać się z transakcji zakupu ma-
jątku obu stoczni. 

BARDZO krótko

Foto: internet
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S
pontaniczny zryw, 
ogromna determi-
nacja, ale bez stra-
chu – tak Zbyszek 
Klich z tarnogór-

skiego Biura Terenowego 
„Solidarności” wspomina 
akcję protestacyjną w Fa-
bryce Zmechanizowanych 
Obudów Ścianowych Fazos 
w Tarnowskich Górach.

Protest rozpoczął się na 
rannej zmianie na wydziale 
spawalniczym. Niemal na-
tychmiast do akcji dołączył 
wydział mechaniczny, a w 
ciągu kilku godzin stał już 
prawie cały zakład. – Pierw-
sze postulaty dotyczyły 
spraw bieżących, m.in. roz-
mów z dyrekcją – wspomina 
Marek Skwarczyński, jeden 
z organizatorów strajku.

Dopiero po południu 
zawiązał się komitet straj-
kowy, który uporządkował 

dopisywane w ciągu dnia 
żądania i przedstawił je 
zarządowi. Po południu do 
Fazosu przyjechali przedsta-
wiciele Ministerstwa Gór-

nictwa oraz sekretarz KW 
PZPR Wiesław Kiczan. W 
trakcie rozmów przedsta-
wiciele dyrekcji zobowią-
zali się do spełnienia żądań 

strajkujących. – Otrzymali-
śmy zapewnienie, że zreali-
zowane zostaną wszystkie 
postulaty, które są możliwe 
do spełnienia lokalnie i w 
zakładzie. Wszystkie z wy-
jątkiem jednego, w którym 
poparliśmy robotników 
strajkujących na Wybrzeżu 
– dodaje Skwarczyński.

Chociaż porozumienie 
nie zostało ofi cjalnie pod-

pisane, ustne zapewnienia 
sprawiły, że załoga zawie-
siła protest do 31 sierpnia 
i wróciła do pracy. Dopiero 
informacje z Wybrzeża o 
podpisaniu porozumień w 
Szczecinie i Gdańsku prze-
sądziły o ostatecznym za-
kończeniu strajku. Ofi cjalne 
porozumienie w obecności 
dziennikarzy podpisane 
zostało w Fazosie na po-
czątku września – Gdyby 
nie ustne zapewnienia rea-
lizacji naszych postulatów i 
porozumienia podpisane na 
Wybrzeżu, akcja protesta-
cyjna z pewnością byłaby 
kontynuowana. Chociaż 
porozumienie nie zostało 
ofi cjalnie podpisane, ustne 
zapewnienia sprawiły, że 
załoga zawiesiła protest 
do 31 sierpnia i wróciła do 
pracy. – zaznacza Marek 
Skwarczyński.

Chociaż od tamtych wy-
darzeń minęło już 29 lat, 
związkowcy z „Solidar-
ności” w Fazosie wciąż 
pielęgnują wśród załogi 
pamięć o strajku z 1980 
roku. – Tych, którzy pa-
miętają tamte wydarzenia 
jest coraz mniej, dlatego 
staramy się przypominać 
o nich nowym pracowni-
kom – mówi Dariusz Warda 
przewodniczący „Solidar-
ności” w Fazosie, syn Leo-
narda Wardy, który w 1980 
r. współtworzył „Solidar-
ność” w zakładzie.

W tym roku komisja za-
kładowa nie przewiduje jed-
nak szczególnych obchodów, 
bo okrągła rocznica protestu 
przypada dopiero za rok. 
Jak co roku związkowcy 
złożą kwiaty pod krzyżem 
na wydziale montażu.

AGNIESZKA KONIECZNY

21 sierpnia w południe strajkował już niemal cały Fazos – pierwszy śląski zakład, który wówczas przystąpił 
do protestu. Jeszcze w tym samym dniu dyrekcja zobowiązała się do realizacji postulatów załogi.

W regionie pierwszy stanął Fazos

WAŻNA INFORMACJA
Informujemy, że w związku z rocznicą powstania 

NSZZ „Solidarność” biura Zarządu Regionu oraz wszyst-
kie Biura Terenowe ZR będę w poniedziałek 31 sierpnia 
nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

W imieniu Zarządu Regionu
Sekretarz Bogdan Biś 

1. Z dniem 1.09.1980 wpro-
wadza się następujące do-
datki:
– za pracę na II zmianie 

– 10%
– za pracę na III zmianie 

– 20%.
2. Dodatek za wolną sobotę 

dla pracowników akordo-
wych wprowadzony będzie 
od 23.08.80, a liczony od 
stawki osobistego zaszere-
gowania.

3. Dodatek za pracę w wa-
runkach uciążliwych i 
szkodliwych podnosi się z 
dniem 1.09.1980 dla na-

stępujących grup zawodo-
wych:
– galwaniarzy – 2,50 zł
– malarze – 2,50 zł
– pracownicy wykonujący 

remonty urządzeń gal-
waniczych – 2,50 zł

– spawacze produkcyjni 
– 2,00 zł

– hartownicy – 1,50 zł
 W innych uzasadnionych 

przypadkach wspólnie z 
SANEPIDEM będą przy-
znawane dodatki dla pozo-
stałych grup zawodowych.

4. Z dniem 1.09.80 podwyż-
sza się premię uznaniową 

dla pracowników dniów-
kowych średnio o 5%, nie 
wyżej niż 20%.

5. Wnioski o przeszeregowania 
zostaną ponownie rozpatrzo-
ne przez specjalnie powołaną 
Komisję z udziałem przedsta-
wicieli załogi poszczególnych 
wydziałów. Termin zakończe-
nia prac Komisji do 10.09.80.

6. Negatywnie do tej pory 
rozpatrzone wnioski o 
przyznanie wysługi lat 
będą w terminie do 30.09 
br. ponownie rozpatrzone 
przez Dyrekcję Fabryki i 
Resort Górnictwa.

7. Odwrotnie nastąpi likwi-
dacja wszystkich przypad-
ków zatrudniania pra-
cowników fi zycznych przy 
wykonywaniu czynności 
biurowych.

8. Z dniem 1.09.80 pracowni-
kom Serwisu skierowanym 
do pracy pod ziemią w 
kopalniach węgla kamien-
nego gwarantuje się wy-
nagrodzenie za czas pracy 
pod ziemią według stawek 
płac zasadniczych przewi-
dzianych dla robotników 
danej kopalni zatrudnio-
nych pod ziemią oraz do-

datki za staż pracy przewi-
dziane „Kartą Górnika”.

9. Z dniem 1.08.80 zlikwi-
dowano współczynnik do 
norm w wysokości 0,94.

10.Podział premii socjalnej 
dla poszczególnych grup 
pracowniczych dokona 
Konferencja Samorządu 
Robotniczego na najbliż-
szym posiedzeniu.

11.Do końca września br.  
przeprowadzona zostanie 
analiza norm oraz katego-
rii zaszeregowania robót 
przez powołane do tego 
celu Zespoły.

 Skład Zespołów podany 
zostanie do wiadomości 
załogi do końca sierpnia 
br.

12.Od 1.09.80 uruchomiony 
zostanie fundusz mistrza 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w wysokości 
2% osobowego funduszu 
płac.

 Wielkość przyznanego 
funduszu dla poszcze-
gólnych wydziałów po-
dana zostanie do wia-
domości załogi na trzy 
dni przez rozpoczęciem 
miesiąca.

Informacja o realizacji postulatów w FAZOSIE 
napisana została 21 sierpnia 1980 roku. Podpisany jest pod nią dyrektor Stanisław Karmański:

Postulaty 
protestujących 
dotyczyły nie tylko 
spraw zakładowych 
i lokalnych. 
Robotnicy 
z Fazosu poparli też 
strajkujących na 
Wybrzeżu.

4 września minie 16 lat od 
tragicznej śmierci przewod-
niczącego Śląsko–Dąbrow-
skiej „Solidarności”

Jak co roku w tym dniu w 
Wodzisławiu Śląskim w intencji 
Grzegorza Kolosy odprawio-
na zostanie rocznicowa msza 
św. Nabożeństwo (kościół pw. 
Najświętszej Marii Panny) 
rozpocznie się o godz. 16.30. 
Do udziału w nim zaprasza-
my poczty sztandarowe oraz 
wszystkich członków i sympa-
tyków naszego Związku.

Przypomnijmy: Grze-
gorz Kolosa zginął w wy-
padku samochodowym 
wieczorem 4 września 1993 
r. gdy wracał z Warszawy 
z nagrania telewizyjne-
go programu wyborcze-
go. Wraz z nim śmierć 
w Koziegłowach ponieśli 
wówczas przewodniczący 
Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki Adam Stepecki 
oraz związkowy kierowca 
Jan Tyszkiewicz.

WG

Msza za Grzegorza Kolosę
W momencie 
śmierci 
Grzegorz Kolosa 
miał zaledwie 
28 lat

Kup cegiełkę
– wybudujesz pomnik ks. Jerzego 

Popiełuszki w Bytomiu. Cegiełki 

w cenie10 zł (limitowany nakład

5 tys. sztuk) są do kupienia w siedzibie

Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” 

i we wszystkich Biurach Terenowych.

Program uroczystości 
29. rocznicy podpisania

Porozumienia Jastrzębskiego
Jastrzębie Zdrój, 3 września 2009 r.:

–  godz. 900 – Msza Święta 
w Kościele na Górce
(ul. ks. Popiełuszki 1a), 

–  ok. godz. 1045 – przejazd
pod pomnik Porozumień
przy KWK „Zofi ówka” 

–  wręczenie odznaczeń państwowych,
–  złożenie kwiatów.

Pierwsze protesty z 1980 r. miały głównie charakter socjalny. Na 
zdjęciu ówczesny sklep mięsny

Foto: internet
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Niedawna śmierć prof. Leszka Kołakow-
skiego, najwybitniejszego współczesnego 
polskiego fi lozofa, sprowokowała nas do 
przypomnienia jego myśli na temat m.in. 
władzy, sławy, równości, tolerancji i odpo-
wiedzialności zbiorowej. Publikujemy je 
w kolejnych numerach TŚD.

KŁAMSTWO
Dyskutuje się czasem sprawę, czy lekarze 
powinni powiadamiać chorych o ich bezna-
dziejnym stanie zdrowia (co jest przypadkiem 
kłamstwa wprost albo przez zatajenie); w tej 
sprawie różne są obyczaje w różnych krajach, 
a chociaż łatwo znaleźć argumenty po jednej i 
po drugiej stronie, to jednak argumenty te od-
wołują się z reguły do racji humanitarnych, do 
interesu chorych albo ich rodzin, a nie do war-
tości prawdy jako takiej. Krótko mówiąc, jest 
bodaj zgodne ze zdrowym rozsądkiem uznać, 
że zachodzą okoliczności, kiedy trzeba kłamać 
w dobrej sprawie i cały kłopot polega na tym, 
jak tę „dobrą sprawę” określić, bo będziemy 
przecież łatwo skłonni do rozciągania tej za-
sady w taki sposób, że wszystko co jest w na-
szym prywatnym interesie, jest właśnie „dobrą 
sprawą”, a trudno wymyślić taką regułę, co by 
wszystkie możliwe przypadki przesądzała.(...)

***
Obrońcy rygorystycznego zakazu kłamstwa 
powiadają, gdyby każdy kłamał, kiedy mu się 
podoba albo kiedy mu wygodnie, zaufanie do 
innych ludzi byłoby całkowicie zniszczone, a 
zaufanie jest nieodzownym warunkiem jakie-
gokolwiek ładu i współżycia ludzi; w ten sposób, 
dodają, kłamstwo obróciłoby się przeciwko 
kłamcom, bo i tak nikt by nikomu nie wierzył. 
Nie jest to argument nierozsądny, ale nie jest 
przekonujący, jeśli miałaby być racja dla abso-
lutnego zakazu kłamania. Gdybyśmy nigdy 
nie mogli wierzyć w prawdomówność innych, 
życie w rzeczy samej byłoby nie do zniesienia. 
Zupełny rozkład wzajemnego zaufania chyba 
nam jednak nie grozi. Na ogół wiemy, kiedy 
możemy się zdać na podawane przez innych 
informacje, a kiedy musimy być czujni, bo po-
dejrzewamy, że jest w interesie drugiego czło-
wieka w błąd nas wprowadzać i że być może 
taki zamiar on żywi.(...)

***
Ludzie rzadko kłamią całkiem bezinteresownie. 
Są wprawdzie przypadki kłamców notorycz-
nych: znałam na przykład pisarza, któremu 
nigdy nie można było wierzyć, bo lubił snuć 
o swoim życiu opowieści, które ciągle były 
zmieniane, zależnie od okoliczności lub roz-
mówców; robił to jednak pomysłowo i zabaw-
nie, tak że przyjemnie go było słuchać, chociaż 
wszyscy wiedzieli, że nie należy tych opowia-
dań brać na serio; nie było więc obawy, że 
nieobecność cnoty prawdomówności w jego 
charakterze narazi innych na przykre skutki.(...)

***
Dość powiedzieć, że gdy kłamiemy i sądzimy, 
że czynimy tak w dobrej sprawie, powinniśmy 
wiedzieć, że tak właśnie jest. Powinniśmy pa-
miętać, że nasze samousprawiedliwienia
i nasze pojęcia o „dobrej sprawie”, co ma 
kłamstwo czcigodnym uczynić, są zawsze 
podejrzane, jeśli „dobra sprawa” jest po prostu 
naszym prywatnym interesem.(...)

***
Z tego, że kłamstwo bywa dopuszczalne i że 
można kłamać w dobrej sprawie, nie należy 
jednak wnioskować, że wolno nam polegać na 
formule „kłamstwo jest czasem dobre, czasem 
złe”, bo taka formuła jest na tyle mglista, że 
może praktycznie wszystkie nasze kłamstwa 
usprawiedliwiać. Nie wynika także, że można 
od początku wychowywać dzieci w tym 
duchu, aby w ten sposób zaszczepić im odruch, 
mocą którego będą przynajmniej czuły się nie-
swojo, kiedy kłamią. Reszty nauczą się same – 
szybko i łatwo i bez pomocy dorosłych.(...)

***
Dobrze jest wiedzieć, że kłamstwo często szko-
dzi innym, ale jeszcze częściej szkodzi kłamcy, 
bo go wewnętrznie pustoszy.  Pamiętanie o 
tych regułach nie sprawi, byśmy się stali – czy 
większość z nas – świętymi i bezgrzesznymi, 
nie zniszczy też kłamstwa na świecie, ale może 
nauczyć nas ostrożności w używaniu broni 
kłamstwa, nawet gdy jej użyć trzeba.(...)

REFLEKSJE
prof. Kołakowskiego

Artur Wojtków, z wykształ-
cenia prawnik, został nowym 
członkiem zarządu Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej. De-
cyzję w wyborach podjęła 
załoga spółki. 

W głosowaniu wzięło 
udział 52 proc. pracowni-
ków. 77,9 proc. z nich od-
dało głosy na Wojtkowa, 
rekomendowanego przez 
wszystkie organizacje związ-
kowe z JSW, z wyjątkiem 
ZZG w Polsce. Popierany 
przez zarząd spółki dyrek-
tor kopalni „Budryk” Piotr 
Chmiel otrzymał tylko 22,1 
proc. głosów.  

Wybory miały spokoj-
ny przebieg. Związkowcy 
wskazują, że frekwencja 
byłaby wyższa, gdyby nie 
okres urlopowy. Zanim jed-
nak doszło do konfronta-
cji, atmosfera w JSW była 
niezwykle napięta. Zarząd 
prowadził nieuczciwą kam-
panię wyborczą zmierzającą 
do zdyskredytowania Ar-
tura Wojtkowa w oczach 
pracowników. Nagonkę na 
niego rozpoczął już przed 
odwołaniem z funkcji po-
przedniego prezesa ds. pra-
cowniczych. Wówczas Wojt-
ków został zdegradowany 
ze stanowiska dyrektora ds. 
pracy w kopalni „Borynia”, 
ponieważ odmówił udzia-

łu w wywieraniu presji na 
pracowników, by zrezygno-
wali z udziału w referendum 
odwoławczym.

– Będę dążył, by praco-
dawca podmiotowo trakto-
wał zatrudnionych w spółce, 
bo oni są jej najważniejszym 
elementem, by należycie 
informował ich o sytuacji 
spółki. Chcę doprowadzić 
do równoprawnego dialo-
gu społecznego pomiędzy 
zarządem a organizacjami 
związkowymi – zapowiada 
nowy reprezentant załogi 
w zarządzie JSW. Za ważne 
uznaje też doprowadzenie do 
zawarcia paktu społecznego, 
w którym zostaną uregulo-
wane aktualne problemy 
społeczne i gospodarcze 
spółki oraz obrona przywi-
lejów pracowniczych. 

Tego właśnie od Wojtko-
wa oczekuje strona związ-
kowa. Sławomir Kozłowski, 
przewodniczący „Solidar-
ności” w JSW podkreśla, że 
był to jedyny kandydat, 
który chciał rozmawiać 
ze związkowcami, uczest-
niczył w organizowanych 
przez nich masówkach. 
Piotr Chmiel ani raz nie za-
proponował im spotkania. 
Z informacji uzyskanych 
od związkowców wyni-
ka, że w trakcie kampanii 
wyborczej wypowiadał 
się za niego dziennikarz, 
opłacony przez prezesa 
JSW. -Wyniki wyborów 
pokazały, że zaufanie za-
łogi do pracodawcy jest 
minimalne – komentują 
związkowcy.

BEATA GAJDZISZEWSKA   

II 
Wydział Karny Sądu 
Rejonowego w Ja-
worznie uznał, że 
Bogdan Biś popeł-
nił przestępstwo 

wieszając ulotkę na drzwiach 
biura posła Wojciecha Saługi 
z Jaworzna i wymierzył mu 
karę 100 zł grzywny oraz ob-
ciążył kosztami sądowymi w 
wysokości 50 zł.

Chodzi o związkową akcję 
przeprowadzoną w grudniu 
ubiegłego roku. Po przegłoso-
waniu ustawy o emeryturach 
pomostowych, pozbawiającej 
uprawnień emerytalnych 
ponad 1,2 mln osób, związ-
kowcy z „Solidarności” odwie-
dzili biura poselskie i „podzię-
kowali” parlamentarzystom. 
Większość posłów, również 
Wojciech Saługa, nie przyszła 
wówczas do pracy.

Akcja w Jaworznie miała 
bardzo spokojny przebieg, 

mimo to sekretarka posła we-
zwała policję. Po przyjeździe 
stróżów prawa związkowcy 
opuścili biuro parlamentarzy-
sty. Zostawili w nim świński 
ryj, wychodząc zabili drzwi 
deskami.

– Rozmawiałem z posłem 
Saługą i powiedział, że on nie 
czuje się pokrzywdzony. Pod-
kreślił, że w sposób normalny i 
dopuszczalny zamanifestowa-
liśmy swoje niezadowolenie 
– dodaje Bogdan Biś.

Sprawę do sądu skierowała 
jaworznicka policja, nie wpi-
sując we wniosku, ani osoby 
pokrzywdzonej, ani propono-
wanej wysokości kary. – Dla 
tego typu zdarzenia osoba 
pokrzywdzona nie musi zo-
stać zdefiniowana z imienia i 

nazwiska – wyjaśnia nadko-
misarz Jacek Sowa, rzecznik 
jaworznickiej policji.

– Kto się poczuł pokrzyw-
dzony, skoro nie pan poseł? – 
pyta jednak wiceprzewodni-
czący ZR. Zaznacza, że wyrok 
zapadł za powieszenie plakatu 
w miejscu niedozwolonym, 
tymczasem sprawy takie jak 
kradzieże czy niewypłacanie 
wynagrodzeń i łamanie praw 
pracowniczych są przez proku-
raturę oddalane ze względu na 
niską szkodliwość czynu.

– Jaka zatem była szkod-
liwość mojego czynu skoro 
występowałem w imieniu 
milionów pracowników, któ-
rzy odczują negatywne skutki 

ustawy przegłosowanej przez 
koalicję rządową? – pyta Bogdan 
Biś i przypomina, że umoco-
wanie do podejmowania tego 
typu działań daje m.in. Ustawa 
o związkach zawodowych oraz 
Statut NSZZ „Solidarność”.

Wiceprzewodniczący ZR 
zapowiada złożenie odwoła-
nia. Dodaje, że wyrok wydany 
przez sąd pierwszej instancji nie 
dziwi go. – Przypuszczałem, że 
właśnie taki zapadnie. W sądzie 
w Jaworznie powstała organiza-
cja związkowa „Solidarności”, 
mamy tam konflikt z pracodaw-
cą a współpraca naczelnika ze 
związkowcami bardzo źle się 
układa – mówi.

AGNIESZKA KONIECZNY

NADKOMISARZ JACEK 
SOWA, rzecznik jaworz-
nickiej policji.
Na miejscu zdarzenia poli-
cja zabezpieczyła materiał 
pomocny w określeniu 
tego, co zaszło na gruncie 
prawa. Po jego przeanali-
zowaniu, kontakcie 
z właścicielem budynku 
i posłem Saługą sporzą-
dziliśmy materiały, które 
w całości zostały przeka-
zane do Prokuratury Rejo-
nowej w Jaworznie, 
z wnioskiem o ocenę praw-
ną i ewentualne dalsze 
wskazanie czynności do 
wykonania w tej sprawie. 
Materiały, które otrzyma-
liśmy z powrotem zostały 
określone jako „do kon-
tynuowania czynności” 
w kierunku sporządzenia 
wniosku do sądu grodz-
kiego w oparciu o art. 
63 a kodeksu wykroczeń 
dotyczącego umieszcza-
nia ogłoszeń, apeli, ulotek 
w miejscu do tego nie 
przeznaczonym. W związ-
ku z tą dyspozycją całość 
materiałów przekazana 
została do Sądu Grodz-
kiego w Jaworznie, który 
zajął takie, a nie inne sta-
nowisko.

„Solidarność” w Odlewni 
Żeliwa w Zawierciu skarży 
się na pracodawcę w pro-
kuraturze i Państwowej 
Inspekcji Pracy. Wszyst-
ko przez zaplombowanie 
pomieszczeń wszystkich 
działających w tej spółce 
związków zawodowych, 
a tym samym uniemożli-
wienie dostępu do korzy-
stania ze znajdujących się 
w nich dokumentów.

We wnioskach do obu 
instytucji przypomnia-
no, że zaproponowane 
przez dyrekcję opłaty za 
lokal opiewały na kwotę, 
której związek zawo-
dowy nie jest w stanie 
ponieść bez oczywistej 
szkody, uniemożliwia-
jącej praktycznie pro-
wadzenie podstawowej 
działalności statutowej. 
Dyrekcja w umowie pla-
nowała m.in. zapewnić 
sobie stały 10 proc. zysk 
z wynajmu! 

– Takie działania pro-
wadzą w prostej linii do 
pozbycia się związków 
zawodowych z terenu za-
kładu pracy i tym samym 
eliminacji związkowej 
ochrony pracowników 
– mówi Witold Siwek, 
przewodniczący „Solidar-
ności”  w odlewni. 

Zdaniem związkowców, 
dyrekcja stara się wyko-
rzystać niejednoznaczne 
przepisy prawa do uzyska-
nia drobnych oszczędności 
i jednoczesnego zlikwido-
wania dialogu społeczne-
go. Prawo nie zobowiązuje 
rzeczywiście pracodawcy 
do nieodpłatnego udo-
stępniania związkowej 
siedziby, ale nieporozu-
mieniem – najdelikatniej 
rzecz ujmując – jest również 
zapewnianie sobie zysku z 
ich wynajmu. I to także w 
sytuacji, gdy żadna inna 
działalność fi rmy zysków 
nie przynosi.

Zaplombowaniu związ-
kowych siedzib towarzy-
szyło rozwieszenie przez 
dyrekcję na wszelkich tabli-
cach informacji o kosztach 
funkcjonowania organizacji 
związkowych w Odlew-
ni Żeliwa. W ubiegłym 
roku było to, przy trzech 
działających związkach 
zawodowych, ponoć 119 
tys. zł. Tymczasem wg 
wyliczeń związkowców, 
oszczędności po „aferze 
lokalowej” będą znikome. 
Wyniosą kilkadziesiąt zło-
tych miesięcznie. Znacznie 
więcej można uzyskać na 
premiach zarządu.

(ZAW)

– Spodziewałem się wyroku skazującego i nie jestem zaskoczony – mówi Bogdan 
Biś, wiceprzewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”.

Związkowiec ukarany politycznie

Akcja związkowców z „Solidarności” w biurze jaworznickiego 
posła Wojciecha Saługi. Pierwszy z lewej – Bogdan Biś

Załoga JSW 
wybrała Wojtkowa

Zimna wojna
w odlewni

Związkowcy 
są przekonani, 
że frekwencja 
w wyborach 
byłaby wyższa, 
gdyby nie 
absencje 
urlopowe 
pracowników  

Wyrok zapadł za 
powieszenie plakatu, 
tymczasem sprawy 
takie jak kradzieże 
czy niewypłacanie 
wynagrodzeń
i łamanie praw 
pracowniczych są 
przez prokuraturę 
oddalane.

Foto: archiwum

Foto: archiw
um

Przebieg wizyty związkowców 
w biurze posła Saługi można 
obejrzeć na stronie interneto-
wej Zarządu Regionu www.
solidarnosc-kat.pl/videorelacje.
html?v=12. Warto na nią zaj-
rzeć, żeby wyrobić sobie własne 
zdanie na ten temat.
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W 
pierwszym 
półroczu 
tego roku 
inspekto-
rzy katowi-

ckiego OIP przeprowadzili 
337 kontroli. Badali m. in. 
terminowość wypłat wyna-
grodzeń i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku 
pracy. Niektóre kontrole pro-
wadzone były wskutek skarg 
pracowników czy związków 
zawodowych, inne wynikały 
z normalnego planu pracy 
inspektorów.

Nieprawidłowości ujaw-
nione przez inspektorów 
polegały przede wszystkim 
na niewypłacaniu wynagro-
dzeń za pracę (34 proc.) i za 
godziny nadliczbowe (18 
proc.). W wyniku kontroli 
inspektorzy wydali aż 1043 
decyzje obligujące praco-
dawców do wypłacenia 
zaległych świadczeń dla 
ponad 12 tys. pracowników. 
Kwota niewypłaconych 

świadczeń za ten okres to 
blisko 16 mln zł. 

Wyniki kontroli nie są 
optymistyczne. Niepokoi 
zwłaszcza fakt, że w porów-
naniu z pierwszym półro-
czem poprzedniego roku 
kwota nakazów płatniczych 
wzrosła aż trzykrotnie (z 4, 
37 mln w 2008 r. na  15,88 
w 2009 r.). – To efekt kryzy-
su. Część pracodawców ma 
problemy, stąd opóźnienia 
w wypłatach. Inni cynicznie 
wykorzystują kryzys i kre-
dytują własną działalność 
z wynagrodzeń pracowni-
ków. – komentuje szef Ślą-
sko–Dąbrowskiej „Solidar-

ności” Piotr Duda. Zdaniem 
inspektorów PIP dochodzi 
jeszcze jeden czynnik – nie-
znajomość przepisów.

Niestety, nawet gruntow-
na kontrola Państwowej In-
spekcji Pracy i wydanie przez 
inspektorów nakazów płat-
niczych nie zawsze skutku-
ją szybkim uregulowaniem 
należności w stosunku do 
załogi. Taka sytuacja ma 
np. miejsce w Żywieckiej 
Fabryce Sprzętu Szpitalnego 
Famed. Przeprowadzona tam 
w lutym kontrola wykazała, 
że pracodawca nie wypłacił 
1054 pracownikom części 
wynagrodzenia za grudzień 
2008 r. oraz 635 pracowni-
kom części wynagrodzenia 
za styczeń. Zaległości te wy-
nosiły wówczas 1,6 mln zł. 
Inspekcja ponownie skontro-
lowała fabrykę w kwietniu
i w lipcu. Według wyników 
tej ostatniej kontroli praco-
dawca wciąż zalegał blisko 
500 osobom kwotę prawie 
pół miliona zł. 

Z raportu Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Ka-
towicach wynika, że kło-
poty finansowe spotyka-
ją w ostatnich miesiącach 
branże, po których jeszcze 
niedawno nikt by się tego 
nie spodziewał. Zaległości w 
stosunku do pracowników 

mają już nie tylko niewiel-
kie zakłady, ale i duże fi rmy 
deweloperskie, przedsiębior-
stwa transportowe  a nawet 
wyższe uczelnie. 

WOJCIECH GUMUŁKA

Okręgowa Inspek-
cja Pracy w Katowi-
cach przeprowadziła 
również w pierwszym 
półroczu tego roku kon-
trole legalności zatrud-
nienia w naszym woje-
wództwie. W rezultacie 
inspektorzy ujawnili 125 
przypadków wykonywania 
pracy bez ważnej pisemnej 
umowy. Jeszcze więcej, bo 
aż 160 osób nie zostało 
zgłoszonych do ubezpie-
czenia społecznego mimo 
istnienia takiego obowiąz-
ku. Inspektorzy zakwestio-
nowali umowy zlecenia lub 
umowy o dzieło w odniesie-
niu do 285 osób, z którymi 
zgodnie z warunkami wy-
konywania pracy powinny 
zostać zawarte umowy o 
pracę. Kontrole dotyczą-
ce legalności zatrudnienia 
cudzoziemców ujawniły 38 
przypadków świadczenia 
pracy bez zezwolenia lub 
z naruszeniem jego posta-
nowień.

Rząd wycofał się z obiet-
nicy przyznania nauczycie-
lom  6,5 - procentowych 
podwyżek wynagrodzeń 
w 2009 r. i takich samych 
w 2010 r. 

Rządowym warunkiem 
wzrostu płac pracowników 
oświaty było wprowa-
dzenie niekorzystnych, 
zdaniem oświatowych 
organizacji związkowych, 
zmian do Ustawy o Sy-
stemie Oświaty i Karty 
Nauczyciela. Jednak na 
początku sierpnia mini-
sterstwo poinformował, że 
w przyszłym roku nauczy-
ciele mogą spodziewać się 
tylko półtoraprocentowych 
podwyżek. Argumentem 
był oczywiście kryzys. 
Oświatowa „Solidarność” 
już zapowiada, że będzie 
się domagać wycofania się 
rządu z projektowanych 
zmian do Ustawy o Syste-
mie Oświaty i Karty Na-
uczyciela. Chodzi mi.in. o 
wprowadzenie obowiązku 
szkolnego dla sześciolat-
ków oraz o darmowe godzi-
ny, które nauczyciele będą 
musieli  odpracowywać 
w ramach swoich etatów. 
Związkowcy przewidu-

ją, że ich konsekwencją 
w skali kraju będą zwolnienia 
z pracy co najmniej kilku-
nastu tysięcy pedagogów 
w przyszłym roku. 

– Te „podwyżki” są ko-
lejnym oszustwem i przy-
kładem łamania obietnic 
ze strony rządu. Nie ma 
dialogu między rządem, 
a nauczycielami –  mówi 
Lesław Ordon, przewod-
niczący Regionalnego Se-
kretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ „Solidarność”.  –  
To najczęściej jest dyktat. 
Gdy nie było kryzysu to 
mówiono nam, że pod-
wyżek nie będzie, bo trze-
ba inwestować pieniądze. 
Teraz mamy kryzys, więc 
też nie ma szans na wzrost 
nauczycielskich pensji. 
Rząd przez cały czas robi 
nas w balona. 

W tym tygodniu w Puł-
tusku odbędzie się WZD 
Sekcji Krajowej Oświaty 
NSZZ „S”. Związkowcy 
mają nadzieję, że podjęte 
przez delegatów decyzje 
zaprocentują podczas ko-
lejnego spotkania ze stroną 
rządową, zaplanowanego 
na 27 sierpnia.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Prezydium Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” 
krytycznie ocenia założenia 
budżetowe na 2010 rok. 

Główne zastrzeżenia 
budzi niedoszacowanie 
inflacji, zakładany poziom 
bezrobocia oraz praktyczny 
brak realnych podwyżek 
w sferze budżetowej. We-
dług Prezydium KK w oce-
nie założeń budżetowych 
przeszkadza brak Informacji 
o planowanych dochodach, 
wydatkach oraz deficycie na 
przyszły rok, jak również 
oceny stanu całego sektora 
finansów publicznych. 

– Szczególny niepokój 
budzi ignorancja rządu 
wobec rosnącego wciąż 
bezrobocia oraz danych 
z rynku mówiących o la-
winowych upadłościach 
przedsiębiorstw. Dlatego 
w połączeniu z niedosta-
tecznymi zabezpieczeniami 
i warunkami subsydiowania 
stanowisk pracy, zatrzy-
manie stopy bezrobocia 
na poziomie 13,8 proc. na 
koniec 2010 r. może oka-
zać się niemożliwe i spo-
woduje to jeszcze większe 
obciążenia dla budżetu 
- czytamy w stanowisku 
Prezydium KK.

Największym motorem 
wzrostu PKB jest popyt 
wewnętrzny. Tylko dzięki 
wysokiej konsumpcji Pol-

ska ma najlepsze wskaźniki 
wzrostu gospodarczego na 
tle państw europejskich. 
Dlatego według „Solidarno-
ści” należy znaleźć instru-
menty, które zwiększą bądź 
przynajmniej utrzymają 
popyt na niezmienionym 
poziomie. Dla utrzymania 
wzrostu i nie pogłębiania 
recesji gospodarczej po-
trzebne są nadzwyczajne 
inwestycje publiczne. Pol-
ska ma zapewnione znaczne 
środki z budżetu UE i nie 
wykorzystuje ich w sposób 
optymalny. Dlatego kwe-
stia wykorzystania fundu-
szy unijnych musi stać się 
priorytetem rządu. 

Prezydium KK negatyw-
nie oceniło m.in. propozycje 
Rady Ministrów, aby śred-
nioroczny wskaźnik wzro-
stu wynagrodzeń w pań-
stwowej sferze budżetowej 
w 2010 r. wyniósł nominal-
nie 1 proc. Ta propozycja 
nie gwarantuje realnego 
wzrostu płac na poziomie 
3 proc. Natomiast zgodnie 
z porozumieniem związków 
zawodowych z rządem z 21 
października 2008 r. nale-
ży zagwarantować środki 
finansowe na wzrost wy-
nagrodzeń nauczycieli 5 
proc. od 1 stycznia 2010 r. 
oraz 5 proc. od 1 września 
2010 r. 

DZIAŁ INFORMACJI KK

Negatywnie
o budżecie

Oświatowa „S”: rząd 
robi nas w balona

Nowym dyrektorem Szpitala 
Powiatowego w Zawierciu 
została młoda 28-letnia 
prawniczka Małgorzata 
Małek, a nie pełniąca od 
początku lipca obowiązki 
dyrektora Małgorzata Guzik. 
Jej głównym zadaniem bę-
dzie ustabilizowanie sytu-
acji fi nansowej placówki, 
mającej ok. 34 mln zł dłu-
gów i liczony w setki tysięcy 
miesięczny defi cyt.

– Nowa dyrektor zapowiada 
lepsze czasy, ale ważne są nie 
słowa, lecz czyny, a dokładniej 
ich efekty – mówi Małgorzata 
Grabowska, przewodniczą-
cą „Solidarności” Pracow-
ników Ochrony Zdrowia 
w Zawierciu.

Starosta zawierciański ogła-
szając wyniki konkursu (o dy-
rektorską posadę ubiegało się 
15 kandydatów) przekony-
wał, że Aleksandra Małek ma 

dużą wiedzę na temat szpitala i 
przedstawiła już wstępny plan 
naprawczy, który zacznie reali-
zować 24 sierpnia.

– Ważne, aby był to rzeczywi-
ście plan naprawczy, a nie pro-
gram licznych zwolnień i cięcia 
kosztów na oślep – podkreśla 
Małgorzata Benc, szefowa Biura 
Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej 
„S” w Zawierciu.

Nadzwyczaj skromne – 
mimo deklaracji starosty – 

jest przy tym doświadczenie 
nowej dyrektor w kierowaniu 
placówkami ochrony zdro-
wia. Odbyła ona jedynie staż 
w Szpitalu Miejskim w Jaworz-
nie oraz... rozpoczęła studia 
podyplomowe z zakresu za-
rządzania służbą zdrowia. Jej 
dotychczasowa kariera zawo-
dowa związana była natomiast 
z branżą koksowniczą oraz 
hutniczą.

(ZAW)

Pracownicy znów
czekają na pieniądze

Rosną nieprawidłowości w wypłatach wynagrodzeń – wynika z kontroli 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. 

W stosunku do zeszłego roku kwota niewypłaconych wynagro-
dzeń wzrosła trzykrotnie – wynika z kontroli Okręgowej Inspekcji 
Pracy w Katowicach

Niewypłacalnie 
wynagrodzeń to 
nie tylko efekt 
kryzysu, ale
i cynizmu 
pracowników.

foto: internet

Postawili na młodość
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Krzyżówka: nawet najdźwięczniejsze  po napełnieniu milknie 
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gagatek; Taniec: Pasodoble; Grzyby: system binarny
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

§
Teksty i porady prawne pochodzą z serwisu prawo-pracy.pl. Serwis prawo-pracy.pl skoncentrowany jest wokół tematyki prawa pracy. Strona udostępnia artykuły oraz odpowiedzi na zapytania 
internautów dotyczące m.in. kwestii wynagrodzeń, czasu pracy, odpraw, odpowiedzialności pracownika, urlopu, wypowiedzenia umowy, przepisów BHP, mobbingu. W serwisie również: porady 
prawne on-line, aktualności prawne, praktyczne poradniki w formacie PDF oraz największe w Polsce forum z zakresu prawa pracy.

Ustawa Kodeks pracy

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2009 r.):  1.276 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w II kwartale 2009 r.):  3.081,48 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2009 r.):  575,00 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2008 r.):  2.578,26 zł
»  Przychód niezmniejszający świadczeń emerytów, 

którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
do 2.167,60 zł (równowartość 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r.)

»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta 
rodzinna (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
(od 1 marca 2009  r.):  519,30 zł

O
r g a n i z a c j ę 
i  porządek 
w proces ie 
pracy  oraz 
z w i ą z a n e 

z tym prawa i obowiązki 
pracodawcy i  pracow-
nika ustala regulamin 
pracy. Regulamin pracy 
jest źródłem prawa pracy 
(art. 9 K.p.). 

Treść umów o pracę 
i innych aktów, na pod-
stawie których powstaje 
stosunek pracy, nie może 
być mniej korzystna dla 
pracownika niż przepisy 
regulaminu pracy. Posta-
nowienia umowy o pracę 
pozostające w takiej koli-
zji z regulaminem pracy 
są nieważne, zamiast nich 
stosuje się odpowiednie 
przepisy regulaminu pracy 
(art. 18 K.p.). 

Obowiązek ustalenia 
regulaminu pracy doty-
czy każdego pracodawcy 
zatrudniającego, co naj-
mniej 20 pracowników, 
bez względu na rodzaj sto-
sunku pracy, czy umowy 
o pracę, a także wiek osoby 
zatrudnionej. Określając 
liczbę dwadzieścia, bierze 
się pod uwagę liczbę pra-
cowników, a nie etaty. 

Powinność ustalenia 
regulaminu nie istnieje 
wówczas, gdy pracodaw-
ca zatrudnia mniej niż 20 
pracowników, a także, 
gdy w pełnym zakresie 
przedmiotowym regula-
minu pracy, obowiązują 
postanowienia układu 
zbiorowego pracy. 

Przy wydawaniu regu-
laminu pracy obowiązuje 
zasada celowości. Praco-
dawca, który np. nie za-
trudnia młodocianych, 
nie ma powodu zamiesz-
czać w regulaminie pracy 
przepisów dotyczących 
tej grupy osób. 

Struktura treści infor-
macji, nie jest zamknię-
ta,  gdyż ustawodawca 
posługuje się formułą: 
„w szczególności”. Pra-
codawca powinien więc 
zamieścić w regulaminie 
także inne informacje, je-
żeli wynika to ze szczegó-
łowych uregulowań. 

Dotyczy to np. zakresu 
informacji wchodzących 

w skład tajemnicy praco-
dawcy (art. 100 § 1 pkt 4 
K.p.), jak również zakazu 
palenia tytoniu w pomiesz-
czeniach zamkniętych 
w ogóle, lub wskazanie 
pomieszczeń spełniających 
wymogi pomieszczenia 
palarni,  w rozumieniu 
§ 40–42 zał. do rozporzą-
dzenia MPiPS z dnia 26 
września 1997 r. w spra-
wie ogólnych przepisów 
bhp, Dz. U. Nr 129, poz. 
844, zm. z 2002 r. Nr 91, 
poz. 811. 

Regulamin pracy ustala 
pracodawca w uzgodnieniu 
z zakładową organizacją 
związkową, odpowied-
nio dotyczy to między-
zakładowej organizacji 
związkowej. 

Tryb uzgodnienia pole-
ga na tym, że pracodaw-
ca przedstawia projekt 
regulaminu związkowi 
zawodowemu i  ustala 
z nim termin dokonania 
uzgodnień treści regula-
minu. W razie, gdy strony 

nie dokonają uzgodnień 
w tym terminie, regula-
min pracy ustala praco-
dawca. 

Chcąc skorzystać z kon-
sekwencji upływu terminu, 
pracodawca powinien sam 
ustalić termin końcowy 
uzgodnień, i przedstawić 
go zakładowej organizacji 
związkowej, jeżeli uprzed-
nio bezskutecznie usiłował 
uzgodnić ten termin. 

Wprowadzenie regula-
minu pracy leży w interesie 
pracodawcy, co wiąże się 
z jego organizatorską funk-
cją a także z odpowiedzial-
nością z tym związaną. Sam 
fakt nie wydania regula-
minu nie jest zagrożony 
żadną sankcją, ale brak 
określonych uregulowań 
znajdujących się w treści 
tego regulaminu już po-
woduje odpowiedzialność 
za wykroczenie np. z art. 
281 pkt 5 w związku z art. 
150 § 1 K.p. 

W razie funkcjonowa-
nia dwóch lub więcej za-

kładowych organizacji 
związkowych, pracodawca 
przedstawia projekt re-
gulaminu organizacjom 
związkowym, które posia-
dają 30 dni na uzgodnienia 
międzyzwiązkowe. Jeżeli 
w tym terminie przedsta-
wią pracodawcy odmienne 
od projektu rozwiązania, 
strony powinny wspólnie 
ustalić termin na dokona-
nie uzgodnień. 

Po bezskutecznym upły-
wie tego terminu, a także 
wówczas, gdy organizacje 
związkowe nie uzgodnią 
między sobą wspólnego 
stanowiska w ciągu ww. 
30 dni – pracodawca ustala 
treść regulaminu pracy, po 
rozpatrzeniu odrębnych 
stanowisk zakładowych 
organizacji związkowych, 
które nie doszły do poro-
zumienia. 

Regulamin pracy wcho-
dzi w życie po upływie 2 
tygodni od dnia podania 
go do wiadomości pracow-
ników, w sposób przyjęty 
u danego pracodawcy. Za-
trudnionego pracownika 
pracodawca jest obowią-
zany zapoznać z treścią 
regulaminu pracy przed 
rozpoczęciem przez niego 
pracy. W interesie praco-
dawcy leży, aby posiadał 
pisemne potwierdzenie 
tego faktu. 

Pracownicy powinni 
wystrzegać się podpisy-
wania oświadczeń bez 
uprzedniego zapoznania 
się z treścią regulaminu 
pracy. W regulaminie mogą 
być sprecyzowane infor-
macje, które pracodawca 
uważa za objęte jego ta-
jemnicą (art. 100 § 2 pkt 
4 K.p.), wówczas w razie 
naruszenia tej tajemnicy, 
z  powodu formalnego 
podpisania regulaminu 
bez zapoznania się z jego 
treścią, pracownik może 
być skutecznie pociągnięty 
do odpowiedzialności. 

Na żądanie pracownika, 
pracodawca obowiązany 
jest wyjaśnić wątpliwo-
ści wynikające z treści 
regulaminu (art. 94 pkt 
1 K.p.). 

TADEUSZ M. NYCZ
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Regulamin pracy
Zgodnie z art. 1041 K.p., 
regulamin pracy powinien 
ustalać w szczególności: 

•  organizację pracy, warunki przebywania na terenie 
zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, 
wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, 
a także w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony 
indywidualnej i higieny osobistej, 

•  systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy 
rozliczeniowe czasu pracy, 

•  porę nocną, 
•  termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wyna-

grodzenia, 
•   wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocia-

nym oraz kobietom, 
•   rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych 

pracownikom młodocianym w celu odbywania 
przygotowania zawodowego, 

•   wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom mło-
docianym zatrudnionym w innym celu niż przygoto-
wanie zawodowe, 

•   obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób 
informowania pracowników o ryzyku zawodowym, 
które wiąże się z wykonywaną pracą, 

•   przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdza-
nia przez pracowników przybycia i obecności w pracy 
oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. 

•   informacje o karach stosowanych zgodnie z art. 108 
z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowni-
ków. 

Wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci 

OJCA
Koledze 

Januszowi Szmelikowi
składa

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KWK „Bielszowice”

Na stronie Ministerstwa Fi-
nansów dostępny jest projekt 
„Programu rozwoju obrotu 
bezgotówkowego w Polsce 
na lata 2009–2013”. Program 
ten ma na celu upowszechnie-
nie obrotu bezgotówkowego 
oraz dostosowanie sposobu 
przekazywania wynagrodzeń 
pracowniczych do istniejącej 
rzeczywistości.

 Zgodnie z Kodeksem pracy 
podstawową formą wypłaty 
wynagrodzenia jest forma 
pieniężna, wypłacana do rąk 
pracownika. Jednakże obec-
nie pracodawcy przelewają 
dużą część wynagrodzeń na 
rachunki bankowe pracowni-
ków, którzy złożyli stosowne 
oświadczenia w tej sprawie. 
Metoda ta jest zarówno tań-
sza, jak i wygodniejsza dla 
obu stron, a w szczególności 
dla pracodawcy.

 Z punktu widzenia pań-
stwa powszechna wypłata 
wynagrodzenia na rachunek 
bankowy zmniejszy koszty 
obiegu gotówkowego i zwięk-
szy przejrzystość gospodarki 
finansowej podmiotów go-

spodarczych, w tym ograni-
czy „lewe” wynagrodzenia. 
Dlatego też korzystne byłoby 
docelowe wprowadzenie wy-
płaty wynagrodzeń wyłącznie 
przelewem, a tymczasowo ująć 
w Kodeksie pracy możliwość 
wypłaty gotówką albo prze-
lewem jako równorzędnych 
form wypłaty, ewentualnie 
z promowaniem wypłat bez-
gotówkowych.

„Program rozwoju obrotu 
bezgotówkowego w Polsce 
na lata 2009–2013” podlega 
obecnie konsultacjom, które 
mają mu nadać ostateczny 
kształt i doprecyzować jego 
zapisy. Osoby zainteresowane 
programem mogą przeczytać 
jego treść w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Ministerstwa 
Finansów. Ponadto podmio-
ty i osoby, które chcą zgłosić 
swoje uwagi do programu, 
mogą to zrobić w ciągu 35 
dni od dnia, w którym Mini-
sterstwo Finansów ogłosiło 
komunikat o konsultacjach, 
tj. od 07.08.2009 r. 

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

Tylko na konto?
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Od wielu lat jesteś przyjacie-
lem „Solidarności”. Jak do 
tego doszło?

– Gdy rozpoczął się stan wo-
jenny miałem 15 lat,  mieszkałem 
w Kielcach i tam włączyłem się 
w konspirację. Nosiłem ulotki, 
uczestniczyłem w mszach za 
Ojczyznę, pod katedrą układa-
liśmy kwiaty w kształcie krzyży. 
Raz złapała mnie milicja i ogoliła 
na łyso. Takie doświadczenia 
mają wpływ na świadomość. 
Gdy wszedłem w dorosłe życie, 
nabrałem przekonania, że chcę 
zostać artystą, a jedyną ku temu 
możliwością był udział w zie-
lonogórskim, radzieckim festi-
walu. Wystartowałem wbrew 
rodzinie, jeden z wujków nie 
odzywał się do mnie przez 8 
lat. Zdobyłem brązowy i srebr-
ny samowar i dzięki temu mo-
głem wziąć udział w festiwalu 
w Opolu. Dziś przyznaję, że 
był to błąd młodości i plama 
na honorze. Pod koniec lat 80. 
byłem jednym z założycieli 
„Solidarności” w Teatrze Roz-
rywki w Chorzowie. To był 
pomysł karkołomny, bo teatr 
jest instytucją feudalną. Później 
działałem w „Solidarności” w Te-
atrze Zagłębia w Sosnowcu. W 
obu teatrach naszą działalność 
dyrektorzy niesłusznie odbiera-
li jako wymierzoną przeciwko 
nim, bo słowo solidarność ko-
jarzyło się z opozycją. A my po 
prostu chcieliśmy mieć wpływ 
na kwestie socjalne.
Klepaliście wówczas artystycz-
ną biedę?

– Tak rzeczywiście było. Do 
dziś praca w teatrze balansuje 
na granicy wariactwa. To jest 
fajne zajęcie dla młodych ludzi 
pozostających na utrzymaniu 
rodziców. Dla poważnego faceta, 
mającego na utrzymaniu rodzinę 
to ogromne ryzyko. Przez 15 lat 
zatrudniony byłem na etatach, a 
potem podjąłem decyzję o byciu 
„wolnym strzelcem”. Etatowa 
praca stała się dla mnie zbyt ta-
śmowa, zabijała moją kreatyw-
ność, a dyrektor nie pozwalał 
mi grać gościnnie w innych 
teatrach. Zacząłem szukać pew-
nej niezależności, ale chciałem 
grać w teatrze, bo to jest moja 
miłość największa, to kontakt 
ze sztuką przez duże „S”, który 
dla mnie jest wielkim świętem i 
do życia jest mi niezbędny. Od 
tego czasu współpracuję z kil-
koma teatrami m.in. z Teatrem 
Rozrywki, z Teatrem Polskim w 
Bielsku-Białej, z Teatrem Korez. 
Ostatnim moim wyzwaniem w 
Teatrze Rozrywki jest spektakl 
„Producenci”, gdzie gram dwie 
postaci – Maxa Bialystoka, która 
jest jedną z dwóch głównych ról 
i Rogera de Bill – geja. Okazało 
się, że Rogera zagrałem tak wia-
rygodnie, że Ci, którzy mnie nie 
znają byli przekonani, że w życiu 
prywatnym również należę do 
środowiska gejowskiego.

Jednak wielu ludzi nie wie, że 
jesteś aktorem. Bardziej kojarzą 
Cię z prowadzeniem koncer-
tów i festynów, z kabaretami, 
z reklamami, a zwłaszcza z 
„Listą śląskich szlagierów” w 
Telewizji TVS.

– To są około zawodowe 
zajęcia, dające mi finansową 
niezależność. Moją zaletą jest 
wszechstronność, której na-
uczyłem się przez lata. Mam za 
sobą wiele ról dramatycznych i 
komediowych, nauczyłem się 
śpiewać i tańczyć. Niewiele osób 
dziś pamięta, że zostałem np. 
nagrodzony za rolę w „Tangu” 
Mrożka, a paradoksalne, że 
dzięki tym około zawodowym 
zajęciom zyskuję popularność i 
zarabiam pieniądze. Niezwykle 
miło jest, kiedy po wielu latach 
znajdują się jeszcze osoby pa-
miętające taką czy inną kreację 
aktorską, tak jak Ty przypomnia-
łaś mi dziś moją rolę Witusia 
w „Skizie” Gabrieli Zapolskiej.  
Myślę, że przejść przez życie w 
zawodzie aktora niezauważal-
nym, to porażka.
Za prezentowanie gwarą śląskiej 
muzyki kocha Cię, co najmniej 
pół Polski...

– To moja fascynacja Śląskiem. 
Gdy tu przyjechałem, wiedzia-
łem o tym regionie tyle, ile poda-
wały socjalistyczne media czyli: 
200 proc. normy, czarne złoto, 
towarzysz przyjechał, odznaczył, 
Górnik Zabrze i Ruch Chorzów. 
Zafascynowała mnie kultura, tra-

dycja, język, etos pracy i rodziny. 
Z tej miłości do Śląska i Ślązaków 
postanowiłem nauczyć się ich 
języka. Nie przypuszczałem, 
że po latach wykorzystam 
to w telewizji. Ale przyznaję, 
że „Listę” oglądają głównie 
ludzie spoza Śląska. Ślązacy 
chyba jednak mają za dużo 
kompleksów wobec polskiej 
nietolerancji, by uwierzyć w 
to, że cała Polska ich kocha, 
lubi ich gwarę. Przecież ta 
muzyka, którą prezentuję, to 
współczesny folklor. Za granicą 
robi się z niego cały przemysł, 
u nas to powód do wstydu. Jest 
dla mnie ogromnym zaszczy-
tem, że Ślązacy mnie akceptują 
i że mogę być ambasadorem 
śląskości poza regionem.
Czy równie niezmienny, jak 
Twoja miłość do Śląska, po-
został sentyment do „Soli-
darności” ?

– Tak było i zawsze będzie. 
Z przyjemnością prowadzę 
związkowe imprezy. Nieza-
pomnianym przeżyciem było 
dla mnie prowadzenie zorga-
nizowanego przez Śląsko-Dą-
browską „S” jubileuszowego 
koncertu Piotra Rubika „Tu es 
Petrus” w katowickim „Spodku”. 
Od kilkunastu lat prowadzę 
uroczystości w rocznicę trage-
dii w kopalni „Wujek”. Traktuję 
to jak obowiązek wobec kraju 
i Śląska.
Piotr Duda, szef Śląsko-Dąbrow-
skiej „S” zaprosił Cię na wielki, 
solidarnościowy piknik. Chyba 
nas nie zawiedziesz? 

– Wprawdzie będę prowa-
dził duży festyn w Dębicy, ale 
to zaproszenie jest niezwy-
kle zobowiązujące. Przyjadę 
do was z ogromną sympatią, 
choćby w późnych godzinach 
wieczornych.  
Dziękuję za rozmowę.

Z Dariuszem Niebudkiem, aktorem i prezenterem 
telewizyjnym, rozmawia Beata Gajdziszewska.

Sztuka, Śląsk, 
Solidarność

Mammografia i cytologia 
wejdą w pakiet okresowych 
badań pracowniczych. Od 
przyszłego roku kobiety 
chcące podjąć pracę lub już 
pracujące raz na dwa lata 
będą zobowiązane do ich 
wykonania. 

Decyzja ministerstwa zdro-
wia wzbudziła wiele komen-
tarzy i kontrowersji zarówno 
wśród części pań, jak i praco-
dawców. Ci ostatni obawiają 
się zwiększenia wydatków 
twierdząc, że koszty profi -
laktyki zdrowotnej powinno 
ponosić państwo. 

Kobiety najbardziej boją się 
utraty zatrudnienia i pytają: 
Jaką decyzję podejmie lekarz, 
gdy wyniki badań będą niepo-
kojące? Sugerują również, że 
jest to badanie zbyt intymne, 
by było wykonywane „przy 
okazji” badań okresowych, 
a jego wynik powinien być 
znany tylko lekarzowi, a nie 
pracodawcy. Ta ostatnia obawa 
jest zresztą niepotrzebna, bo 
wynik tego badania nie trafi  
do zakładu pracy. 

Lekarze nie mają wątpliwo-
ści. Każdego roku dwa tysiące 
Polek umiera na raka szyjki 
macicy. – Młode kobiety leżą 
na cmentarzach – mówi dr 
Bogusław Gac, wiceprzewod-
niczący Regionalnego Sekreta-
riatu Ochrony Zdrowia NSZZ 
„Solidarność”. Jego zdaniem, 
nie ma żadnego powodu do 
oburzania się. – Polska nie 
prowadzi żadnej polityki 
prorodzinnej, więc przy-
najmniej tyle powinniśmy 
zrobić dla zdrowia, a nawet 
życia pań – podkreśla.

– W XXI wieku wyko-
nywanie tych badań jest 
społecznym obowiązkiem 
– dodaje dr Romuald Ka-
miński, lekarz-ginekolog 
z Katowic-Giszowca, czło-
nek RSOZ. Przyznaje, że ze 
względu na ich intymność 
dotarcie do wielu kobiet jest 
bardzo trudne. Brakuje rów-
nież świadomości, a paniom 
bardzo często wydaje się, że 
problem raka szyjki macicy 
lub raka piersi dotyczy ko-
leżanek i sąsiadek, a nie ich 
samych. – Decyzja Minister-
stwa Zdrowia poszerzy krąg 
pań objętych profi laktyką, 
więc należy się spodziewać, 
że znacznie wzrośnie wykry-
walność tych nowotworów. 
Będziemy mieli większą, 
niż do tej pory możliwość 
ratowania zdrowia i życia 
wielu kobiet – dodaje dr 
Kamiński.

Lekarze podkreślają, że 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
przeprowadził wiele akcji 
profilaktycznych, jednak 
do tej pory z zaproszeń na 
cytologię i mammografię 
skorzystało niewiele pań. 
W niektórych ośrodkach 
zaledwie 10 proc.

AGNIESZKA KONIECZNY

Dane statystyczne są 
zatrważające. Polska 
znajduje się w ogonie 
państw europejskich, jeśli 
chodzi o wykrywalność 
raka szyjki macicy. Z tego 
powodu rocznie umiera 2 
tys. kobiet. Tymczasem, 
zdaniem specjalistów, 
nowotwór ten wykryty w 
pierwszych stadiach cho-
roby, w 90 procentach jest 
uleczalny.

Sosnowiczanie będą się 
bawić, zdobywać nagrody 
i poznawać atuty Zagłębia. 
We wrześniu rusza akcja 
„Miasto Gra”.

Gra miejska jest stosun-
kowo nową formą rozryw-
ki i edukacji, która łączy 
cechy imprezy masowej 
oraz happeningu ulicz-
nego. Zdaniem Grzegorza 
Dąbrowskiego, rzecznika 
prasowego Urzędu Miej-
skiego w Sosnowcu, taka 
forma spędzania wolnego 
czasu staje się coraz bardziej 
popularna. Daje możliwość 
poznania miasta i zapewnia 
rozrywkę. – Zależy nam na 
tym, aby sosnowiecka gra 
miała wymiar szczególny. W 
nawiązaniu do hasła „Sos-
nowiec łączy” jednoczyła 
mieszkańców we wspólnej 
zabawie, ukazując różnorod-
ność religijną i kulturowe 
bogactwo miasta – mówi 
Grzegorz Dąbrowski. Za-
pewnia, że w Sosnowcu 
zostanie zorganizowanych 
wiele ciekawych wydarzeń i 
otwarte miejsca na co dzień 
niedostępne.

Wytyczone zostały już 
cztery trasy tematyczne: 
kulturalno-zabytkowa, 

rekreacyjno-ekologiczna, 
sportowa i sakralna. Za-
bawa na pierwszej z nich 
odbędzie się 5 i 6 września, 
na kolejnych w następne 
weekendy.

Każdy uczestnik impre-
zy otrzyma informacje na 
temat gry wraz z mapką, 
która wskaże przystanki 
na trasach. – Osoby biorą-
ce udział w zabawie będą 
zbierać pieczątki wbijane 
do karty uczestnika. Od 
liczby zgromadzonych pie-

czątek zależeć będą szanse 
na wylosowanie atrakcyj-
nych nagród – dodaje Dą-
browski.

Chociaż impreza będzie 
miała charakter lokalny or-
ganizatorzy zapraszają do 
wspólnej zabawy miesz-
kańców innych regionów. 
Więcej informacji na ten 
temat można znaleźć na 
stronach miejskiego ser-
wisu internetowego: www.
sosnowiec.pl

RED.

Happening, zabawa i edukacja

Cytologia i mammografi a
– niepotrzebne kontrowersje

Foto: internet

Od przyszłego roku mammografi a i cytologia wejdą do pakietu 
obowiązkowych okresowych badań pracowniczych

Jedna z atrakcji Sosnowca: Trójkąt Trzech Cesarzy w punkcie, gdzie 
w latach 1846-1915 zbiegały się granice trzech mocarstw, które 
dokonały rozbioru Polski

Foto: internet

– Występ w Kołobrzegu to błąd mojej młodości
i plama na honorze – wspomina Dariusz Niebudek

foto: internet

Od kilkunastu lat 
prowadzi uroczystości 
pod kopalnią „Wujek”. 
Traktuje to jako 
obowiązek wobec 
kraju i Śląska.


